
Včelí svet 
hra

Učíme sa hrou
Vedomostná hra, ktorá pomáha precvičiť si pamäť a upevniť vedomosti o včielke a 
jej živote. Túto hru sme vytvorili ako súbor otázok pre deti ZŠ, MŠ a jednotlivcov, aby 
sa naučili zaujímavosti o svete včielok. Možno zistíte, že ste mnohé zaujímavé veci o 
včielkach nevedeli, rovnako ako aj my. Pri príprave tohto setu sme sa veľa naučili a 
radi Vám tieto informácie sprostredkujeme formou hry.
Obsah:
- 26 kartičiek s otázkami nadväzujúcimi na náučný text o včielkach
 ( je potrebné ich vystrihnúť )
- zoznam správnych odpovedí na otázky.

Pomôcky pre kolektívnu hru:
- 26 paličiek zo setu Včielka Nelka pre MŠ a ZŠ (ak ste nimi ochutnávali medík, 
nezabudnite ich pred hrou umyť), alebo môžete použiť špajdle,
- 26 pom - pomov (biele a šedé) zo setu Včielka Nelka pre MŠ a ZŠ,
- vami vyrobené včielky Nelky zo setov.
Pomôcky pre jednotlivca pri testovaní si svojich vedomostí - nie sú požadované 
žiadne.

Pravidlá hry pre skupinu detí z MŠ alebo ZŠ:
1. Vytlačte a vystrihnite si kartičky s otázkami. 13 kartičiek je za 1 bod a 13 
kartičiek za 2 body.
2. Z 26 ks paličiek zostavte hracie pole v tvare piatich šesťbokých komôrok včelie-
ho plástu podľa obrázku nižšie.

3. Rozdeľte sa na dve, podľa možnosti, rovnaké družstvá. Hra sa dá hrať dvomi 
spôsobmi. Buď si každé družstvo zvolí svojho kapitána, ktorý bude odpovedať na 
otázky, alebo budú členovia družstva odpovedať každý sám za seba.
4. Do stredovej bunky dajte všetky pom-pomy.
5. Koordinátor hry, spravidla dospelá osoba (pán učiteľ, učiteľka, rodičia atď...) 
rozdelí kartičky na jednobodové a dvojbodové a striedavo kladie otázky jednot-
livým družstvám.
6. Keď družstvo správne odpovie, získa počet bodov uvedených na kartičke a 
vezme si pom-pom príslušnej farby. Biely pom-pom za 1 bod, šedý pom-pom za 2 
body.
7. Pri správnom zodpovedaní otázky kapitán družstva, alebo hráč vezme suchým 
zipsom na včielke Nelke, alebo rukou pom-pom a podľa bodov na kartičke, presunie 
pom-pom do príslušnej komôrky (viď nákres).
8. V prípade, že jedno družstvo neodpovie správne, je na rozhodnutí koordinátora, 
či dá možnosť odpovedať tú istú otázku druhému družstvu. V prípade, že nebude 
otázka správne zodpovedaná, odstráni sa pom-pom z hracieho poľa.
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9. Hra končí, keď boli položené všetky otázky a minuli sa pom-pomy zo stredovej 
komôrky.
10. Každé družstvo si spočíta, koľko nazbieralo bodov. Vyhráva družstvo s väčším 
počtom bodov.
11. V prípade nerozhodného počtu bodov môže koordinátor hry položiť ľubovoľnú 
rozstrelovú otázku za 1 bod, na ktorú by deti po prečítaní náučného textu mali 
vedieť odpovedať. Príklad dvoch rozstrelových otázok: 
Spomenieš si, čo sa vyrába z včelieho vosku ? 
Čo sa stane s cudzou včielkou, ktorá zablúdi do úľa ? Stane sa členkou rodiny ?
12. Správne zodpovedaná rozstrelová otázka rozhodne o víťaznom družstve.
Príjemnú zábavu !

Pravidlá hry pre jednotlivca:  hra formou kvízu. Jednotlivec si sám zodpovedá na 
otázky a kontroluje správnosť svojich odpovedí, čím si upevňuje vedomosti o živote 
včielok.

Otázky k včielke:

Otázky za 1 bod:

1. Koľko očí má včielka ?
2. Ako sa volajú včelie samčeky ?
3. Ako sa volá najväčšia včela v úli ?
4. Ktorí členovia úľa nemajú ako jediní žihadlo ?
5. Čo sa stane s včielkou, keď bodne svoje žihadielko ?
6. Čo zbierajú včielky ?
7.  Koľko nožičiek má včielka ?
8.  Koľko krídel má včielka ?
9.  Spia včielky v noci ?
10. Čo papá včelia kráľovná a larvy ?
11. Ako sa volá domček pre včielky ?
12. Včielky sa rodia alebo liahnu z vajíčok ?
13. Čo sa stane s trúdmi, keď si splnia svoju úlohu ?

Otázky za 2 body:

1. Vymenuj aspoň 2 povinnosti včielky robotnice počas života.
2. Vieš prečo musí byť včielka doma prv ako zapadne slnko ?
3. Vieš vymenovať aspoň dvoch nepriateľov včielok ?
4. Skús vysvetliť, na čo slúži včelárovi dymák.
5. Vymenuj aspoň dva včelie produkty.
6. Pamätáš si, ako sa včielky dorozumievajú ?
7. Vieš, čo znamená rojenie včiel ?
8. Prečo sa hovorí, že je niekto usilovný ako včielka?
9. Koľko medu vyrobí včielka za svoj život ?
10. Poznáš aspoň jedno porekadlo, príslovie, prirovnanie, alebo citát o včielke ?
11. Kedy vylietavajú včielky z úľa za svojou prácou a kedy sa vracajú ?
12. V akej časti života sa včielka stáva strážkyňou a prečo ?
13. Kedy sa v úli objaví prvý plod ?
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Odpovede k otázkam za 1 bod:

1. Včielka má 5 očí – 2 zložené a 3 jednoduché.
2. Včelie samčeky sa volajú trúdy.
3. Najväčšia včela v úli je včelia kráľovná – matka.
4. Trúdy nemajú ako jediné v úli žihadlo.
5. Včielka po bodnutí žihadielka uhynie.
6. Včielky zbierajú nektár a peľ.
7. Včielka má 6 nožičiek. (3 páry)
8. Včielka má 2 páry krídel.
9. Včielky nikdy nespia, iba občas oddychujú v prázdnych komôrkach.
10. Včelia kráľovná a larvy papajú materskú kašičku.
11. Domček pre včielky sa volá úľ.
12. Včielky sa liahnu z vajíčok.
13. Trúdy po spárení s kráľovnou  buď uhynú, alebo ich ostatné včielky z úľa 
vyženú.

 Odpovede k otázkam za 2 body:

1. Včielka je za svoj život upratovačka, kŕmička, staviteľka, spracovateľka, 
lietavka, pátračka, strážkyňa.
2. Lebo v tme nevedia včielky lietať a strácajú orientáciu. Nemuseli by nájsť 
cestu späť do úľa.
3. Nepriateľmi včielok sú: pavúky, sršne, klieštiky včelie, ktoré sa živia lymfou 
včielok, motýľ – zavíjač voskový, ktorý im ničí plásty, osička – kutavka včelia, 
ktorá napáda včielky pri zbere nektáru, človek, ktorý používa chemické postreky, 
vtáky, ktoré lovia včielky ako potravu.
4. Dymák používa včelár na oklamanie včielok. Včielky si začnú myslieť, že niekde 
v okolí horí, ostávajú pri plástoch a chránia zásoby. Vtedy neútočia a včelár 
môže nerušene kontrolovať úľ.
5. Včelie produkty: med, propolis, včelí jed, včelí vosk.
6. Včielky sa dorozumievajú dotykmi tykadiel, včelím tancom, vôňou a  zvukmi.
7. Rojenie včiel je delenie včelstva na dve rodiny, kedy stará kráľovná ponecháva 
úľ princeznej a vylietava s časťou verných včielok z úľa za účelom hľadania si 
novej bútľaviny, nového domova.
8. „Usilovný ako včielka“ - včielka celý svoj krátky život neustále pracuje od rána 
až do večera, nemyslí na seba, ale na celú včeliu rodinu, aby  prežila.
9. Včela za svoj život vyrobí približne 1 čajovú lyžičku medu (cca 9 gramov).
10. Napr. pracovitý ako včielka. Bzučí to tu ako v úli. Na všetky tvoje choroby - 
včela liek Ti vyrobí.
11. Včely vyletujú počas leta do práce od skorého rána (4:00 hod.) a pracujú celý 
deň až do večera (cca 17:00 hod.).
12. Strážkyňou sa včielka stáva až na konci svojho života, keď už nevládze lietať. 
Ochraňuje svoju rodinu včielok s kráľovnou a neváha obetovať aj svoj život.
13. Kráľovná matka začína znášať prvé vajíčka po zimnom slnovrate. Z vajíčok sa
 vyvinú najprv larvy a neskôr mladé včielky.
 
Odpovede na vzorové rozstrelové otázky:
1. Z včelieho vosku sa vyrábajú sviečky.
2. Keď cudzia včielka zablúdi do úľa, zaplatí za tento omyl životom, aby nevyz-
radila cudzím včelám tajomstvo sladkého medíku.
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